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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini kebutuhan akan adanya beton sangatlah penting untuk 

perkembangan pembangunan di dunia. Di Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki jumlah peduduk yang cukup padat dan wilayah 

yang terpecah-pecah. Sarana prasarana yang ada di desain sedemikian 

rupa berdasarkan dengan keadaan alam sekitar dan sebisa mingkin tidak 

merugikan lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah pembangunan 

di sekitar lereng/tebing yang menuntut inovasi struktur beton yang tahan 

terhadap longsor dan kerugian lainnya. 

Salah satu inovasi tersebut yang akan di teliti dalam kegiatan ini 

yaitu beton berlapis (Sandwich Concrete). Gabungan antara dua jenis 

beton tersebut yang di maksud dengan beton lapis. Pada bagian 

penampang atas dan bawahnya terdiri dari beton normal yang sering di 

sebut dengan GRC (Glassfiber Reinforced Cement) yang memiliki kuat 

tekan yang tinggi. Sedangkan bagian tengah yaitu material beton yang 

ringan (memiliki kekuatan rendah). 

Dalam pembuatan beton lapis ini campuran untuk bagian 

tengahnya yaitu material beton ringan dicampur dengan menggunakan 

isian Styrofoam. Styrofoam yang digunakan memiliki berat jenis rendah, 

ringan dan tidak mudah rusak, juga tahan api dan juga harganya cukup 

murah. Styrofoam atau expanded polystyrene banyak digunakan untuk 

campuran beton sehingga berat beton akan lebih ringan dan nilai guna 

Styrofoam akan bertambah, namun akan berpengaruh pada kekuatan beton 

tersebut. Sedangkan untuk lapisan luar yang dipakai dalam inovasi ini 

menggunakan bahan GRC, selain itu sering dikenal pula sebagai material 

komposit/campuran beton dan serat kaca. Penggunaan kekuatan beton 

lapis isian Styrofoam ini akan menyebabkan penyusutan yang 



  
Tugas Akhir 

  Kinerja Susut Blok Beton Sandwich dengan Isian Styrofoam   
          2 

Natalia Desi Ratnawati 13.12.0017 
Irviana Dyah Permatasari 13.12.0044  
 

menimbulkan keretakan pada beton tersebut. Penyusutan yang dimaksud 

yaitu pengurangan volume yang tidak berhubungan dengan pembebanan. 

 Berdasarkan hal diatas, maka dilakukan penelitian terhadap 

“KINERJA SUSUT PADA BLOK BETON SANDWICH DENGAN 

ISIAN STYROFOAM” untuk mengetahui seberapa besar pegaruh susut 

Styrofoam pada campuran beton dengan parameter berupa visual, 

kerusakan, berat, seta volume. Dengan media test kinerja kekuatan susut 

beton menggunakan air tawar dan air laut kita dapat mengetahui seberapa 

besar pengaruh susut pada beton tersebut. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung Susilorini 

dan Widianto(2017), mengenai “Inovasi Teknologi Beton Sandwich 

dengan Isian Styrofoam” yang dilakukan dan didanai oleh PT Indostar 

Modular Sentral Semarang. Rumah prefabrikasi yang secara khusus 

didesain supaya dalam pembangunannya tidak memakan waktu lama 

(lebih cepat) dengan metode konvensional ini merupakan salah satu 

tujuan dari perusahan tersebut. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Memperoleh parameter susut pada blok beton sandwich dengan isian 

styrofoam berupa visual, kerusakan, berat jenuh dan susut dalam media 

perendam air laut dan air tawar selama 28 hari untuk blok beton yang 

tidak di oven dan yang di oven, serta memperoleh hubungan antara waktu 

dan penyusutan. Selain itu menyimpulkan apakah sandwich panel dengan 

isian styrofoam tersebut dapat dipegunakan sebagai bearing wall. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi petunjuk praktis di lapangan 

mengenai parameter serta grafik yang akan diperoleh dari besarnya 

penyusutan pada blok beton sandwich dengan isian Styrofoam dan 

memperoleh gambaran umum apakah penggunaan beton isian Styrofoam 

ini mampu dijadikan sebagai bearing wall. 
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1.4. Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini terdapat batasan-batasan masalah yang di 

tentukan, antara lain: 

1. Pengujian Susut Blok Beton Sandwich Isian Styrofoam dilakukan 

selama 28 hari, 

2. Media Perendam yang diambil yaitu air laut dan air tawar dengan 

masing-masing jumlah benda uji 5 buah sampel blok beton sehingga 

total benda uji yang digunakan yaitu 10 buah, 

3. Benda uji blok beton dengan isian Styrofoam yang akan dibuat 

memiliki dimensi p = 37 cm, l = 15,5 cm, t = 7,5 cm seperti dimensi 

pada bata beton (batako), 

4. Kinerja susut diuji menggunakan metode kehilangan berat setelah di 

oven selama 15 menit dengan suhu 100º C dan sebelumnya dilakukan 

pengangkatan benda uji terlebih dahulu serta didiamkan hingga kering 

permukaan. Berat benda uji diukur sebelum dan juga sesudah 

perendaman dalam air laut dan air tawar, 

5. Kinerja susut juga diamati (diobservasi) dengan pengukuran dimensi 

benda uji sebelum dan setelah perendaman dengan menggunakan 

mistar dan jangka sorong. 

  


